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 سالم عليكم

بين دانشگاه تهران و بانك ملت شعبه دانشگاه مقرر گرديد  رساند پيرو توافق به عمل آمده با احترام، به استحضار مي

طرح  ارار    ي در قالم   همكاران رسمم  اعطاي تسهيالت به اعضاء محترم هيأت علمي رسمي و پيماني با ضمانت

 :با شرايط ذيل و جدول پيوست انجام پذيرداعتباري اساتيد 

بايست درخواست خود را با امضاء معاونمت اداري و ممالي    متقاضيان محترم استفاده از تسهيالت طرح مذكور مي -8

 .واحد مربوطه به اداره كل منابع انساني و امور رفاهي ارسال نمايند

بايست به دبيرخانه  ي نامه از طرف اين اداره كل متقاضيان جهت دريافت اصل معرفي نامه ميپس از صدور معرف  -2

ضمناً جهت استفاده از اين تسهيالت، ارائه معرفي نامه دانشگاه به بانك . مركزي، آقاي رمضان طاهري مراجعه نمايند

 .يند تسهيالت فوق پرداخت نخواهد شدبه بانك مراجعه نما بدون معرفي نامه الزاميست و به مراجعه كنندگاني كه

براي اممور ممالي،    ضرورت صدور گواهي كسر از حقوق متقاضي و ضامنين از طرف حسابداري واحدها با توجه به -1

اداره كل امور مالي  در صورت تأخير در واريز اقساط، حسابداري هر واحد مسئول كسر اقساط از حقوق و پرداخت به

 .خواهد بود دانشگاه

 :ساير موارد  -4

جهت پاسخگويي به هرگونه  بنابراين متقاضيان. گيرد مراحل اعطاي پرداخت تسهيالت از طريق بانك انجام مي( الف 

 سوال فقط به بانك ملت شعبه دانشگاه مراجعه فرماييد

 .محدوديتي از نظر تعداد افراد معرفي شده در طي يك دوره خاص وجود ندارد( ب 

 .ر فرمائيد مرات  به نحو مناس  به اطالع كليه اعضاي هيأت علمي رسانده شودخواهشمند است دستو

 

 

 

 

 

 

 

 



 بانك ملت شعبه دانشگاه% 80جدول تسهيالت كارت اعتباري طرح اساتيد با سود 

 

 مبلغ اعطائي

 به ریال

مد  

 بازپحداخت

 سود تسهيال 

 به ریال

 هزینه آبونمان

 به ریال

 مبلغ بازپحداخت

 به ریال
 لغ اقساط به ریالمب

 111...6.9 59.046..034 8.111.111 59.046..38 ماهه 63 011.111.111

 333.111.. 330.951.639 03.111.111 85.951.639 ماهه 63 311.111.111

 4.485.111 9...33..838 38.111.111 9...33..011 ماه 84 611.111.111

 01.185.111 313.594.633 63.111111 0.1.594.633 ماه 31 811.111.111

 

 

 .جدول فوق توسط بانك اعالم گحدیده است
 


